
PODMÍNKY PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
V PROINTEPO – SŠ, ZŠ a MŠ s.r.o. 

 

 

 

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. je škola samostatně zřízená dle 

paragrafu 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).  

Plnění předškolního vzdělávání je stanoveno § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání.  

Přijetí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku, do zahájení povinné 

školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a popřípadě 

také registrujícího lékaře. 

Ředitelka školy PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458/1, 

500 02 Hradec Králové stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování   

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, a to do naplnění kapacity. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ: 

• speciální vzdělávací potřeby dítěte 

• doporučení školského poradenského zařízení 

• v případě, že kritéria splní více zájemců, než bude možno přijmout, bude o přijatých uchazečích 

rozhodnuto losem 

 

K zápisu k předškolnímu vzdělávání je nutné doložit: 

o žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webu školy nebo v tištěné podobě                

u vedoucí učitelky)  

o  potvrzení o povinném očkování, či v případě nepodrobení se očkování potvrzení o tom, že je dítě 

proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci; 

potvrzení o očkování se nevyplňuje pouze v případě, že je předškolní vzdělávání pro dítě povinné  

o doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené podle par. 

16, odst. 9 školského zákona 

o občanský průkaz zákonného zástupce 

o rodný list dítěte 

 

 



 

 

 

 

 

Tyto podmínky k přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou platné pro zápis a nabývají účinnosti dnem vydání. 

 

 

 

V Hradci Králové, dne 25. 4. 2022    Mgr. Miriam Urbanová 

                 ředitelka školy 
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